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เรอืไวท ์ออรค์ดิ รเิวอร ์ครซูส ์

ลอ่งเจา้พระยารับประทานอาหารค า่ 

เวลา 19.45 - 21.45 น. (2 ชัว่โมง) ทา่เรอืไอคอนสยาม ทา่ที ่4 

  

เชญิมาสมัผัสประสบการณ์ใหมก่บัการลอ่งเจา้พระยารับประทานอาหารค า่บนเรอืไวท ์ออรค์ดิ รเิวอร ์ครซูสใ์นบรรยากาศ

ยามค า่คนืบนล าน ้าเจา้พระยา ทีแ่สนงดงามประดจุเมอืงฟ้าอมร ดืม่ด า่กบับรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ ทีจ่ะท าใหค้นืพเิศษ

ของคณุและคนทีค่ณุรัก ซาบซึง้ ประทับใจไมรู่ล้มื 

เรอืส าราญ ไวท ์ออรค์ดิ รเิวอร ์ครซูส ์เรอืล าใหญ ่ทีม่คีวามโออ่า่ สะดวกสบาย พรอ้มตกแตง่อยา่งปราณีต รองรับ

ผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ 500 ทา่น เป็นเรอื 3 ชัน้ โดยแบง่เป็นชัน้ที ่1 หอ้งแอร ์รองรับผูโ้ดยสารได ้120 ทา่น / ชัน้ 2 หอ้ง

แอร ์รองรับผูโ้ดยสารได ้200 /ชัน้ 3 ดาดฟ้า (ไมม่หีลังคา เปิดโลง่) สามารถชมววิทวิทศันข์องสองฝ่ังล าน ้ายามค ่าคนืได ้

360 องศา และรองรับผูโ้ดยสารได ้180 ทา่น นอกจากนีย้งัมกีารแสดงทีโ่ดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ คอืการแสดงคาบาเรต์

โชว ์

  

โปรแกรมการลอ่งเรอื 

18.00 - 19.00 น. ลงทะเบยีนทีเ่คานเ์ตอร ์ไวทอ์อรค์ดิ รเิวอรค์รซูส ์ทีท่า่เรอืไอคอนสยาม 

19.45 น. 

เชญิทา่นลงเรอืไวทอ์อรค์ดิ รเิวอรค์รซูส ์ลอ่งออกจากทา่ไอคอนสยาม บรกิารเครือ่งดืม่ตอ้นรับ 

อิม่อรอ่ยกบัอาหารแบบบฟุเฟต ์ไทย-นานาชาตริสเลศิโดยฝืมอืพอ่ครัวชัน้น า รวมทัง้เมนูอาหาร

ซฟีู้ด ใหท้กุทา่นไดรั้บประทานแบบไมอ่ัน้ ในเวลา 2 ชัว่โมงเต็ม พรอ้มชมการแสดงร าไทย

ตอ้นรับ ดนตรสีด และคาบาเรต่โ์ชว ์พรอ้มเอนเตอรเ์ทนทกุทา่น เสน้ทางลอ่งเรอืผา่นสถานที่

ส าคญัทีน่่าสนใจ ดังนี ้พระปรางคว์ดัอรณุฯ พระบรมมหาราชวัง วดัพระแกว้ สะพานพระรามแปด 

ฯลฯ 

21.45 น. เรอืไวท ์ออรค์ดิ รเิวอร ์ครซูส ์เขา้เทยีบทา่เรอืไอคอนสยาม โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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White Orchid River Cruise 

@ The ICONSIAM Shopping Center 

Cruising Time: 19.45 - 21.45 hrs. (2 hours) 

  

Find new experience with Chao Phraya Dinner cruising on the White Orchid River Cruise in the beautiful 

evening atmosphere. Immerse yourself in the romantic atmosphere that will make a special night for you 

and your loved ones touched and unforgettable. 

Can accommodate up to 500 passengers, is a 3-storey cruise ship, divided into the 1st floor, an air-

conditioned room, can accommodate 120 passengers / 2nd floor, an air-conditioned room, can 

accommodate 200 passengers / 3rd deck (no roof, open air) which can see the view of both sides of the 

river at night 360 degrees and can accommodate 180 passengers. There is also a unique performance, the 

Cabaret Show. 

 

Dinner Cruise Program 

18.00 - 19.00 Hrs Register at the White Orchid River Cruise Counter, IconSiam, Bangkok. 

19.45 Hrs. 

The boat departs from IconSiam Pier. A welcome drink is served. Enjoy a buffet 

dinner with an excellent Thai-International cuisine with seafood by our top chefs. 

Watch a welcome Thai traditional dance, live music, and cabaret show while passing 

important landmarks: Phra Prang Wat Arun, The Grand Palace, Wat Phra Kaew, 

Rama VIII Bridge, etc. 

21.45 Hrs The boat arrives at the IconSiam with an unforgettable experience. 

  

 


